Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76 A bus 2 - 8310 Brugge
tel: 050/35 84 62
rek.nr. BE62 7343 3238 5461
info@vlas.be / www.vlas.be
nr.50.
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Assebroek, dinsdag 28 november 2017 van 19.00
tot 21.30u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom en dankt de Gilde SV Sint Jan voor de goede ontvangst in
dit schutterslokaal, gekenmerkt door de vele kruisbogen die er ophangen. Welkom ook aan
Etienne Pyfferoen, lid AV Sportiv vzw namens KNBBW.
1. Aanwezigen en volmachten
Aanwezigen met stemrecht:
Beekaert Luc
Gruwez Remi
Stevens Johan
De Permentier Linda
Hostyn Wilfried
Uvyn Bram
De Vroede Erik
Huyghe Patrick
Van Alsenoy Guido
Driesen Jozef
Lenaerts Jan
Van der Veken Johan
Goedertier Marc
Poot Dominique
Vandewalle Daniel
Verontschuldigd:
Plaisir Bea
De Ridder Jean volmacht aan Wilfried Hostyn
Theunissen Jean volmacht aan Guido Van Alsenoy
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
Pyfferoen Etienne (Sportiv vzw)
aantal stemgerechtigden (maximum=18)
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 15, volmachten = 2 => aanwezige stemmen = 17.
Dit is meer dan de twee derden.
2. goedkeuren verslag Algemene Vergadering 21 maart 2017
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Stand van zaken huidige werking
 Personeel
Kira is eind augustus vervangen door Pieter. Pieter werkt nu 4/5 waarvan halftijds bij VSF in kader
sociale maribel ter beschikking gesteld aan VlaS (Kira was voltijds waarvan eveneens halftijds
VSF). De VSF ter beschikking stelling loopt tot 8 februari 2019. We moeten dus best in het najaar
2018 beslissen of we het 1/3 contract met Pieter vanaf 9 februari 2019 uitbreiden met de huidige ½
bij VSF.
 financiën
liquiditeit VlaS telkens eind oktober:
2017=263.000
2012= 126.000
2013=161.000
2014=278.500 (SETS)
2015=255.000
2016=253.000

liquiditeit VlaS 27nov17=239.560 euro
liquiditeit Sportiv 27nov17= 14.040 euro
 ledenaantal
VlaS-leden 2017 op datum 13 nov 17: seizoen 16-17 + kalenderjaar 2017: 9.229 leden
Sportiv-leden 2017 zonder VlaS: seizoen 16-17 + kalenderjaar 2017: 737 leden

 ILA – KNBBW-digitaal
ILA: toevoegingen aan ledenadministratie van grafiek en overzichten over de eigen leden per club en
per bond: aantal leden door de jaren heen, aantal heren-dames, leeftijdspiramide per tien jaar, aantal
jeugd door de jaren, leeftijdspiramide jeugd, lijst aantal leden per postnummer per club.
KNBBW-digitaal: er is twee maal overleg geweest VlaS-KNBBW. VlaS zal ledengegevens staande
wip ter beschikking stellen als basis voor het nieuwe digitale aanbod KNBBW. (meer info zie
Varia). VlaS juicht toe dat KNBBW deze stap vooruit zet in haar ontwikkeling.
 Trend
Het vierde nummer van dit jaar is vandaag weggebracht voor lay-out en druk.
 Europese werking
Eindvoorstelling project wordt gepresenteerd in het Europees Parlement in Brussel op 6 december.
Het nieuwe platform ‘European Platform for Traditional Sports and Games’ gaat van start als
informeel orgaan. Doel is om later wel een formele structuur te gaan vormen. Voorlopig is het doel
dat de partners in het project telkens voor één jaar het voorzitterschap en het secretariaat waarnemen
en dan ook gastheer zijn voor een bijeenkomst.
ETSGA heeft op haar AV in Mallorca een nieuw bestuur verkozen. Erik De Vroede was niet langer
kandidaat. De nieuwe voorzitter is Catalaan Pere Lavega, de stichtende voorzitter Guy Jaouen wordt
nu verantwoordelijke voor internationale contacten.
 Sportschuttersdecreet
Voorstel aan FKPA: nog geen antwoord – wellicht negatief.
 Stagiair
Voor het eerst schakelt VlaS een stagiair in. Dit via Vives Brugge ‘bedrijfsmanagement-sport- en
cultuurmanagement’. Nathan De Coninck zal van 12 februari tot 27 mei 2018 in het VlaSsecretariaat werken (voltijds) en tegelijk voorbereidingen treffen voor een ‘multi-volkssport-animatie
met online-inschrijvingen en online-betalingen’.
 Individuele ongevallenverzekering:
Voorlopig slechts één voorstel, van Belfius: 12 euro per persoon, echter minimum premie 10.000
euro. Dit is onhaalbaar. We zoeken verder naar een beter aanbod.
Jan stelt dat provincie Antwerpen niet langer sportongevallenverzekeringen aanbieden.
 uitbreiden Innovatief Animatie Aanbod, alles onder de noemer OTS
Enerzijds met nieuwe volkssporten, anderzijds door aanbod in en rond het VlaS-secretariaat te SintKruis. Alles wordt geïntegreerd binnen de VlaS-werking, geen apart boekhouding.
 BTW-boekhouding invoeren
De coördinator is bezig met onderzoeken of VlaS er beter aan zou doen om een BTW-nummer aan
te vragen. Hiervoor sprak hij met drie boekhoudkantoren en met VSF. [Dit tevens in het kader van
het aangaan van een permanente samenwerking voor boekhoudkundige begeleiding van het VlaSsecretariaat bij de boekhouding].
Eerste conclusie wat BTW betreft: VlaS benadert de grensomzet (verhuur, verkoop, animatie) van
25.000 euro. Of deze omzet als BTW-plichtige omzet gezien wordt hangt af van hoe het voorgesteld
wordt. Er zijn zeker argumenten te vinden om te motiveren dat het geen BTW-plichtige inkomsten
zijn aangezien zij tevens het doel van de vzw helpen realiseren. Het zekerste zou zijn dat we
hierover bij de BTW-administratie een dossier indien waarbij we dan hun beslissing kunnen
toepassen. Dit zou beter zijn dan afwachten tot er een incident is waarna de BTW-administratie zelfs
nog een aantal jaar zou kunnen teruggaan.
Erik stelt voor om ook eens prijs te vragen bij VSDC wat betreft de al dan niet keuze voor BTW.
Remi: vooral publiciteit leidt tot BTW-plicht. Als je dat wil vermijden, spreek je beter over ‘steun’.
Artikel 44 is een artikel met een lijst van vrijstellingen. BTW-plicht is interessant als VlaS
zou investeren in een gebouw. Een vrijstelling van BTW-plicht als kleine onderneming.
Sommige federaties brengen BTW-plichtige activiteiten (organisatie evenementen, uitbating
accommodatie onder in aparte vzw). Jan: dit zou voor VlaS OTS kunnen zijn.
Patrick: BKB is BTW-plichtig – kwartaalaangiften. Enkel de activiteiten m.b.t. Europese Spelen
zijn BTW-plichtig, voor de andere activiteiten geldt een verdeelsleutel 40%. BKB betaalt VSDC
voor het voorbereiden van de kwartaalaangiften.

4. Bespreken aanpassingen beleidsplan en actieplan
Aanpassingen tegenover het beleidsplan 2017-2020 versie okt16:
- bijkomende zin missie: ‘VlaS versterkt samen met haar volkssportbonden en –clubs hun
werking en aanbod opdat meer mensen een volkssport beoefenen.’
- schrappen beleidsfocus ‘innovatief project touwtrekken’
- uitbreiding Innovatief Animatie Aanbod (IAA )
- aangepaste aanpak en budget medewerking AV ETSGA 2018 te Hofstade zaterdag 7 juli.
- toevoegen actie jeugdsportfonds (VlaS-jeugdsportfonds opstarten, met deze middelen clubs
met jeugdwerking belonen).
5. Goedkeuren aangepaste beleidsplan en actieplan en begroting 2018
Het aangepaste beleidsplan 2017-2020, het actieplan 2018 en de begroting 2018 worden
goedgekeurd.
6. Varia:
 Fusie boogschietfederaties
Guido geeft toelichting. HBL kan alle vormen van boogschieten claimen door wijziging
sporttakkenlijst. Als KNBBW beter gediend wordt door een aanbod van HBL, dan zal VlaS dat niet
tegenwerken.
Bram stelt dat hierover geen nieuws is van de kant van KNBBW, tenzij dat zij wachten op HBL die
data om bijeen te komen zou voorstellen, echter, KNBBW heeft uitstel gevraagd tot februari nadat
de digitale wipschutter goed is opgestart. KNBBW heeft reeds gesteld dat zij VlaS niet willen
verlaten.
 Digitaliseringsproject KNBBW
Naar aanleiding van de minder goede resultaten van het weekblad De Wipschutter heeft KNBBW
een budget uitgetrokken voor een ambitieus plan om de werking te digitaliseren. Bram licht het
project toe. Doel is om de clubs gratis hun schieting te laten publiceren mits ze deze zelf ingeven
online. Tegelijk kunnen alle leden gratis de kalender van de schietingen raadplegen. Deze
schietingen zullen tweewekelijks in pdf-vorm geplaatst worden en verspreid (12 à 16 A4 blz). Dit
samen met verslagen en berichten van KNBBW. Doel is om eerst alle clubs en daarna alle leden
KNBBW een login te bezorgen met loginnaam: [voornaam].[naam]@knbbw.be – tevens e-mail
adres. Er wordt een link gelegd naar ILA van VlaS. Voorlopig in één richting (vanuit ILA worden
recente ledengegevens automatisch doorgestuurd naar het KNBBW-platform.
 Waregem Sint Sebastiaan – accommodatie vrij
Sportdienst Waregem vraagt of er mogelijkheid is om de staande wip werking terug op te starten.
VlaS en KNBBW zouden samen een oproep kunnen doen.
Rondvraag:
Patrick:
Belgische Krulbolbond doet mee aan erfgoeddag. De Europese Spelen in Doornzele gaan door van
11 tot 14 augustus 2018. BKB is uitgenodigd door Sven Gatz voor de uitreiking van de Ultima’s 27
februari te Antwerpen (misschien nominatie immaterieel erfgoed als één van de twaalf sectoren).
BKB doet heel veel animatie. De formule animatie+erfgoed+toerisme werkt goed (bijvoorbeeld ook
vraag naar ontbijt + animatie en bezoek Expo Krulbol)
Linda:
Provinciale Sportdienst en Sportraad Antwerpen stoppen volledige werking. Ook G-sport. Werking
wordt overgenomen door Sport Vlaanderen en/of door de gemeenten.
Bram:
KNBBW doet mee aan SV-Sportsterrendagen Oost-Vlaanderen (2 dagen kennismaking miniwip).
KNBBW heeft te maken met een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. KNBBW zou de
betrokken persoon willen uitsluiten van lidmaatschap voor drie jaar en zorgen dat er bij hem geen
bondschietingen kunnen doorgaan. Wat echter als hij hiertegen in beroep gaat en wellicht gelijk
krijgt omdat onze procedures niet voldoende sluitend zijn. KNBBW is niet groot genoeg om
uitgebreide en waterdichte rechtsprocedures te realiseren. In elk geval zijn deze nu niet voorzien,
dus hoe moeten we dit geval nu aanpakken? KNBBW kan alle tips in verband hiermee gebruiken.

Volgende tips worden geopperd: AV kan lid ontslaan, beter niet ontslaan maar wel schorsen. Als
reden: de naam van de vereniging. Hein suggereert dat KNNBW zich correct informeert. Bijvoorbeeld door - Iemand van
KNBBW spreekt de betrokken persoon aan, uit de bezorgdheid van KNBBW, luistert naar de visie van deze persoon. - KNBBW vraagt de
veroordeling op (politie) met als motivatie dat KNBBW betrokken partij is en verantwoordelijkheid heeft tegenover haar leden en wil
onderzoeken of er maatregelen moeten/kunnen genomen worden.

Marc:
Jeugdkalender 2018 KNBBW is vandaag doorgegeven aan VlaS.
Wie heeft ervaring met het herstelling van een gildevlag? Erik kan firma doorgeven die dit doet –
offerte was wel hoog bedrag. Luc heeft ervaring via Okra Oostwinkel en vraagt daar het adres van
de uitvoerder op.
Johan S.:
VCBF organiseert in 2020 het WK curve bowls en vraagt medewerking VlaS. Hein vraagt om VlaS
van in het begin bij de voorbereiding te betrekken omdat VlaS dan het best kan nagaan op welke
manier VlaS een meerwaarde kan brengen. (WK 2018 half maart in Zweden)
Jan:
Is er nog kans op de organisatie van een cursus Initiator Traditionele Sporten? Er is belangstelling
vanuit het touwtrekken. Dit ligt moeilijk, we moeten helemaal opnieuw beginnen met het
heropbouwen van de cursus. Touwtrekkers kunnen wel het algemeen gedeelte Initiator van de
Vlaamse Trainersschool volgen.
Ik werd gecontacteerd door iemand van de koepel van controleartsen met de vraag hoe medische
controle bij het touwtrekken is geregeld. Er is een controlearts in de Kempen die een éénzijdige
spierontwikkeling van de rug heeft vastgesteld bij touwtrekkers. Jan heeft gesteld dat de BTB-Vl te
klein is om een bondsdokter te hebben. VlaS heeft wel een arts in haar, weliswaar inactieve
Commissie Gezond Sporten. Hein zal haar verwittigen over deze vraag. Dan kan Jan haar naam
doorgeven als hier verdere vragen zouden over komen. Bram: KNBBW werkt met een arts die
attesten kan toekennen voor het gebruik van een steunstok – dat kost de KNBBW geen geld. Guido:
er is wel een onderscheid tussen medische keuringen die door de sporter gedragen worden en het
beleid Gezond Sporten waarvoor een arts moet ingeschakeld worden.
Erik:
Bonden VlaS worden uitgenodigd op de AV ETSGA te Hofstade op 7 juli 2018 en om
kennismaking met hun sport te voorzien voor de buitenlandse delegaties (40 à 50 personen)
(kennismaking tussen 13.30u en 17.00u. Guido vraagt om bereidheid om kennismaking te
organiseren te laten weten aan Erik tegen 1 januari 2018, zodat afspraken kunnen gemaakt worden.
Er is alvast bereidheid van kruisboog, curve bowls en wellicht ook krulbol. Voor staande wip is het
afwachten de verhuis van de wip zal afgerond zijn.
 volgende vergaderingen:
plaats
datum
uur
soort
O-Vl
dinsdag 20 februari 2018 19.00 RvB
Brugge
dinsdag 20 maart 2018 19.00 AV
ANTW
dinsdag 25 september 2018 19.00 RvB
LIMB
dinsdag 27 november 2018 19.00 AV
Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2017 zal doorgaan op vrijdag 2 maart 2018 om 10.30u.
taken:
wat?
wie?
Tegen wanneer?
Prijsvraag begeleiding VSDC
Hein
1 dec
Informatie restaureren vlaggen doorgeven aan
Hein, Luc B, Erik
zo snel mogelijk
Marc
Informeren Karoline Dezwaef (commissie
Hein
zo snel mogelijk
Gezond Sporten) ivm vraag touwtrekken
Interesse kennismaking op AV ETSGA 7 juli
Bonden
1 jan
doorgeven aan Erik
Bijlagen:
- schema met belangrijke data 2018

